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ПЕРЕНЕСЛИ „СВЄНТО Ѓ Ѓ Й 
ЗАКОПАНОГО НА 

РУЗВЕЛТ І ГУБЕРНАТОРИ КОНФЕРУ-
Н)ТЬ НАД ПОСУХЏИ) 

ПРЕЗИДЕНТ І ЛАН ДОН У СЕРДЕЧНІЙ РОЗМОВІ 
ДЕ МОЙН (Айова). — Президент Рузвелт від-

був і}ѓ конференцію з губернатором навіщених по-
сухою стейтів у справі обєднаної боротьби проти' 
ПОСУХИ. 

`Перед конференцією був обід, і, ждучи на ньо-
го, президент Рузвелт, що є кандидатом Демокра-
тичної Партії на уряд президента Злучених Держав 
на наступні 4 роки, стрінувся з губернатором Лан-
доном, що є кандидатом Републиканської Партії на 
цеп самий уряд. Оба кандидати розмовляли сер-
дечно. 

На конференції здержувалися від усяких справ, 
що мали партійну закраску. Губернатор Ландон 
займав на конференції становище нарівні з іншими 
губернаторами. 'На проо"ДОу президента він заявив 
свою думку про пляновані водні резервуари. Кон-
ференція обговорила способи кооперації федераль-
пого уряду з урядами стейтів при будові таких збір-
ників`та ставленню великих водних гат на ріках, що 
пливуть сухими околицями. 

РІД ПРОТИ РУЗВЕЛТА. 
ГЮРТЛЕНД (Мейгі).—Бувший сенатор Джеймс 

Рід виголосив тут промову, в котрій заявився прО-
ти вибору Рузвелта президентом, бо, мовляв, він 
не є демократом. ' ' 

Рід стоїть на чолі організації „Національних 
Джеферсонських Демократів", що, мовляв, покла-
ли собі за ціль переводити в життя демократичні 
засади Джеферсона, провідника з часів революції 
в Америці. 

„СОЛОМЯНІ ГОЛОСИ" ЗА ЛАНДОНА. 
НЮ ЙОРЌ. — Тижневик „Литерері Дайджест" 

подає вислід пробного голосування серед своїх чті-
тачів на кандидатів на президента. Досі обчисле'но 
коло 24.000 голосів. З того. 16,000 віддано за ЛаН-
дона, півосьми тисячі на Рузвелта, а 700 на' Лемке. 

Журнал вислав 10 міліонів бальотів. 

НЕМА ВИГЛЯДУ НА ЗАМИРЕННЯ СЕРЕД ЮНІ?І. 
ВАШИНГТОН. — Вилієм Ґрін, предсідник Аме-

рпканської Федерації Праці, опублікував свій лист 
до Давида Дубінського, президента юнії жіноч'их 
кравців, у котрім Ґрін висказує жаль, що Дубін-
ськии покинув уряд Федерації Праці. Ґрін уважає, 
пю причини, подані Дубінськйм, не вистарчають 
для так далеко йдучого кроку. ) 

У суботу, 5-го вересня, кінчиться реченець, до 
якого „Комітет 'Промислової Організації" мав від-
кликати всяку: свою;діяльність за організування ро-
бітників` віTOHnjBa основі промислів. „Комітет" не 
показує найменшої охоти переривати свою акцію. 

РІЖНОРОДНА БОРОТЬБА В КОНСУМЦІИНИХ 
СПРАВАХ. 

НЮ ЙОРЌ. — Починаючи від суботи, мешканці 
Ніо Йорќу й околиці будуть платити за кварту мо-
лока 1 цент більше, як платили досі. Найбільші 
молочарські доставці, Борден і Шефілд, уже пові-
домили про це своїх покупців. 

Юнія робітників, занятих у різницях, хоче ви-
кликати страйк для протесту проти знижування ро-
бітничої заплати. і 

СУПЕРЕЧКА ЗА ПОЛЃЃИКУ О. КОКЛИНА. 
НЮ ЙОРЌ. — Кораблем „Рекс" вернувся до А-

мерики Майкел Ґелегер, римо-католицький єпис-
коп у Дітройті, що` їздив до Риму на конференцію 
і', справі становища Ватикану до політичної діяль-
ности римо-католицького проповідника, о. Чарлза 
Коклина. 

Єпископ Ґелегер іще раз повторив свою за-
яву, дану газетам у Римі, що, мовляв, Ватикан 'не 
має нічого проти політичної діяльности о. Коклина. 
Він зробив цю заяву з натиском, не зважаючи на 
те, т о офіційний орган Ватикану недавно критику-
вав політичну діяльність о. Коклина. 

Q. Коклин, що приїхав на стрічу єпископа до 
Пю йорќу, заявив газетам, що він не думає змі-
няти ні трохи своєї наміреної політичної діяльно-
сти. „ . 

ВИТАЮТЬ ОЛІМПІЙСЬКИХ ПЕРЕМОЖЦІВ. 
НЮ ЙОРЌ. — Міський уряд витав у четвер о-

фіційно вертаючихся з Берліна переможців на о-
лімпійських ігрищах. 

121 атлетів з американської дружини параду-
вали містом. їх вів мурий, Джесї Овенс. Підчас ве-
ликої врочистости на Ранделс Айленд посадник мі-
ста доручив найвизначнішим атлетам спеціяльно 
вибиту медалю. 

ВИЧИЩУ ЮТЬ УРЯД З ЧЛЕ-
НІВ ЧОРНОГО Л6ГЮНУ. 
Уряд стейту Мішіґен почав 

уже відправляти з роботи й 
уряду всіх людей, звязаних з 
Чорним Легіоном. Декотрі ` з 
урядовців, вичислених вели-
кою лавою присяжних суддів, 
що розсліджувала діяльність 
Чорного Легіону, кажуть, що 
вони приступили до Чбряоѓо 
Лєгіну з політичних причин, 
себто на те тільки, щоб мати 
голоси для себе при виборах. 

БМЗИЛІЙСЬКМІГ УРЯД 
ВИПОВІДАЄ БОРОТЬБУ 

ДОРОЖНЕЧІ. 

ДОРОГА ЦІНА ОГЛЯДАННЯ 
КОРОНАЦІЙНОГО ПОХОДУ. 

До коронації короля Едвар-
да ще далеко, вона відбудеть-
ся аж наступної весни, а вже 
тепер іде жвава торговля мі-
с ц'я ми, з яких можна буде о--
глядатн коронаційний похід у 
Лондоні. Деякі місця в иімиа-
гах та на бальконах попри 
вулиці, що ними має перехо 
дити похід, продаќѓть уже те 

Пресова кампанія, ведена 
курітибськими часописами 
проти високих цін продуктів 
першої потреби, знайшла на-
лежне розуміння урядових 
чинників. Параяська влада 
своїм декретом покликала до 
життя сиеціяльиу комісію, в 
склад якої входять посадник 
Ку$†иби й інші авторитетні 
особи. Комісія ця має олра-
цювати й предложити урядові 
плян редукції цін харчів до 
їх дійсної вартости. 

100 КВАДРАТОВИХ МИЛЬ 
ЛІСУ ВИГОРІЛО В АЛБЕРТІ. 

Сто квадратових миль лісу 
в полуднево-західній Алберті 
вигоріло, хоч сотки людей до-
буйали всіх зусиль, щоби по-
жежу спинити. Іскри і палаючі 
галузки ніс вітер по кілька 

пер по $1,000 і $3,500.' Тисячі (м й л ь ' т о м у п о ж е ж У т я ж к о 

місць уже продано, але біль-Іб у л о . с п и н и т и 

шість мешканців та агентів че-
кають на офіційне проголо-
шення дороги, що нею має 
йти похід. Обчислено, що 
гроші, видані на саме влашту-
вання місць до оглядання яо-
ходу, дійдуть до суми 5 міліо-
нів долярів. `̀ ч 

КИНУЛИ ЧОЛОВІКА ДО , 
ЗБІРНИКА ВОДИ. 

А. Кіляр з Туреноля, повіт 
Березів, вибрався на гриби до 
лісу. Нараз почув розмову 
двох мужчин, які сиділи під 
корчем. Підозріваючи, що ц̀е 
можуть бути атентатники на 
директора „Польміну", рішив 
підслуха`ти їхню розмову. Кі-
ляра завважали незнайомі, ѓй-
ляр зачав тікати, а незнайо-
мі пустилися за ним бігти. На-
віть кілька разів стрілили до 
нього. Тоді Кіляр втратив сві-
домість. Коли ' її відзискав, 
зрозумів, Що лежить у копаль-
няному збірнику води. З тру-
дом видіставшись аж ўвечір 
і збірника, Кіляр повідомив 
про припадок поліцію, яка 
зарядила погоню. 

1,000 ЗЛ. КАРИ ЗА НОШЕН -̀
НЯ РЯСИ. 

Староство в Маримонті по-
карало „ксьондза'т Польсько-
го Національного Костела 
(Польскі Косцюл Нар'одови) 
Пекажа гривною 1,000 зл. За 
те, що цей Пека̀ ж носить свя̀ -
щеничу рясу, а також томЎ, 
що намагався разом зі своїми 
вірними посвятити хрест, по-
свяч ѐггий католиками. 

НЕЛЮДСЬКА ПОВЕДІНКА 
З РОБГОШКОМ. 

Група Союзу Шлеських ПоВ-, 
станців у Зеленій, у любли -̀
нецькому повіті, звернулася 
цими днями до` влади, щоб ўі 
сунути'з лісів- кн. Донерсмарка 
лісничого Фр. Новака за вар-
вареьку поведінку з робітника-
ми. Союз' Повстанців навси 
дить фактиў ще` Ниваќ npwsryv 
шував 20-літньогохі робітники 
Роберта Ґайовського запряга-
тися до рала й обкопувати цим 
робом панський ріпак. Рало 
було примінене до людського 
запрягу. Крім цього лісничий 
запрягав до нього Гай`овсько-
ѓо, а' коні висила'в візником по 
д'ере'во в зарібкових цілях. Ђб-
ячися втратити п'ра̀ цю, ҐаЙоВ' 
ський за один день обкопай1 

морг рйгаку. 

ВІДЗИСКАВ ПАМЯТЬ. 
Джан Мізера 'в Коломбос, 

Огайо, який унаслідок неща-
сливого випадку 21 літ тому 
попав був в амнезію,4 себто 
втратив память про те, що 
переживав псредтим, відзи-
скав знову Память̂ . Лікар че-
рез відповідне скручення- кар -̀
ќу увільнив придавлений нерв, 
оживляючи тим ті мозкові `ко-
мірки, які, здавалося, були 
завмерли. Мізера відразу при-
гадав собі докладно те, що 
він робив- 21 літ тому, й почук 
вав себе немов якоюсь новою 
людиною. ' 

„НОВА ПАНЩИНА". 
Під таким заголовком по-

дає варшавський „Час" низку 
завваг про шарваркові зло-
вживання в повіті Остров Ма-
зовецький. У згаданім повіті 
власникові 25-гектарового го-
сподарства призначують 13 
днів шарварку з парою коней, 
один день без коней на дорозі 
повітовій, 12 днів з парою ко-
ней на дорозі громадській. 
Крім цього за залеглости в 
1935 році треба привезти на 
громадську дорогу 8 метрів 
каміння. Також в інших пові-
тах селяни перетяжені шар-
варками. 

СМБРТЬ ДИТИНИ ВІД по-
, ПАРЕННЯ. і 
В Пикуловицйх коло Львова 

дволітній Василь Барабаш ба1-
вився в кухні на землі. Ма†й 
зняла горне"ць з кипячою воі 
дою з печі й поставила Його 
на землі. Дитина гпдойшЛа до 
горШка і в одній хвилині впала 
до кйпятка. Сильно попарено`-
го Василя повезли до Львова 
до лікарів, але якого не по-
могло — дитина померлаї 

СУД ПОЛГЦАІВ ЗА ПОБИТТЯ 
іОкрўжКнй суд у Білостоці 

ааівудив коменданта постерун-
Wf П.П. у Сокулці, Вацлава 
врубляу старшого постерунко: 
вого Антона Ковалевича й 
пбст' й. Зімноха по- й місяців 
вЯзниці і зѓавішенням вико 
нання кари на два роки за по-
биттй На cYaHHUi поліції tfe 
стер Вероніки й КолятИ ЛеИЄ 
тушок. Цікаво, що свідки полі-

1 1 1 ,' ' Й 

БРАК РОБІТНИКІВ 
У БРАЗИЛЯ. 

Світ скаржиться на брак рО-
боти, а Бразилія — на брак 
робітників. 

Коли бразильська консти 
туція завела еміграційні кво-
ти, найбільш розвинений під 
оглядом хліборобства штат 
Сан Павло спроваджував сіль -
ськнх робітників з північних 
пѓ†атів Бразилії. Робітники 
радо туди їхали, бо саипавл-
ські пляитатори платили їм 
добрі гроші. Багато їх осіло 
там на стало. Північні штати, 
побачивши масовий відплив 
робітників І' побоюючись у 
себе браку робучих рук, зача-
ли робити труднощі емігру-
ючим до Сан Павла робітнй-
камчОдначе самі заборони по-
казались не дуже практнчни-
м̀и, а тому ці штати впали на 
добру думку: боронитися пе 
ред Сан Павлом таки його 
власними методами- шляхом 
масового поширення у себе 
засівної площі. Це помогло.) 
Робітники, маючи заробіток і 
працю, не думають тепер про 
виїзд до Сан Павла. 

ЛЮБОВ НЕ ЗНАЄ МЕЖ 
ВІКУ. 

70-л?твій Іван Іваненко з Го-
рожани Малої напав на полі на 
Марію Стецишин, літ 58 і зав-
дав їй дві рани в серце, а опі-
сля тим самим ножем" проб`ив 
собі лівий бік. Іваненко з'ая-
вив, що до згаданих учинків 
довела його нещасна любов. 
Іваненко вдовець, а Стецишин 
вдова. Стан раненої грізний. 
Ведуть слідство. 

СМЕРТЬ МОЛОДО! ЖІНКИ. 
Над раном 13-го серпня ц. 

р. трапилась у Львові при вул. 
Вірменській, ч. З жахлива по-
дія. З вікна 3-го поверху спу-
скав ізольованим від елєк-
тричних проводів дротом та-
мошній мешканець, емерито-
ваний пшодовнік поліції Фі-
ліп Вавриняк, бувший ќоман-
Дант постерунку в Сяніччині, 
якусь ѓМолоду жінку — зі стра-
ху перед своєю жінкою, 38-
літньою Анною, яка якраз 
приїхала з лгтнища в Мшаній 
і застала му^а замкненого в 
мешканню з невідомою. Дріт 
урвався, невідома впала з ви-
соти ^ г о поверху на троту-
ар і згинула по кількох хви-
линах. Жінка Ваврнняка добу-
валася тнмчасом до мешкаИ-
кання сокирою, а коли, двері 
всетаки добре держалися, за-
вязала скоблі від колодки на-
зовні дверей, щоб ніхто з 
мешкання не вийшов до біло-
ѓо дня. Та зараз по нещасли1-
вому випадку з невідомою, що 
лежала ""мертва в калужі кро-
ви на тротуарі, почула жінка 
Ваврнняка, як Вавриняк заќли 
кав: „Бійся Бога! Ходи! Тра-
пнлося нещастя. Ця дівчина 
вискочила крізь вікно, бо тебе 
боялася!" А дальше вже, як 
звичайно в таких випадках: 
ПОЛІЦІЯ ВЄДЄ СЛІДСТВО, ;ХТО в и 
нуайтий-: ВаврігНякіГІ заявляє, 
шдаісл`ршув нввійомуі щ` Гетв-
мвнських Балахонќ-істояла під 
деревом на дощі. Коли прн-
стутгяв до неї, довтдвася, що 
прибула до Львова шукати 
праці. Це була бездомна. Вав'-
риняк змилосердився й нр"йняв. 
її до себе на ніч. Чи воно 
правда, щб говор#гь Ваври 

цаї й підофіцири жандармерії ннк, устійнйть' слідство. Неві-
йідчас розправи р^нїуч'о запі 
речуваля; йгоб обвийѓуввчені 
вогОі̂ буЛь-`б^лѓй. 

д'ома похЬйиті- иравідоп"одіб 
но з- Самбіри?НйИу а до Льво-
ва приїхала з Перемишля. 

СЯНҐК (Галичина). — В половині серпня влаш-
тували Тут польські чинники свято гір, чи, як його 
Поляки називають, „Свєнто Ґур". Давніше уладжу-
вано це „свято" на польській землі в Закопанім. Та 
тепер перенесено на українську землю — на Ле`м-
ківщину. Ті свята звичайно Потягають за собою 
великі видатки і залишають Великі грошеві недо-
бори. Тепер спихають ті недобори вже чисто на 
українську землю. Платитиме український нарід за 
те, що поляки спроваджують на своє „Свєнто` Гур" 
темних наших гуцулів чи гуцульських хрунів, що 
маніфестують на тих польських святах свою льо-
яльнїсть до Польщі. Тих хрунів спроваджує Поль-
ща за гріш, стягнений з укрдшського селянина. 
Спровадила їх і тим рязш ца $емківщину, Щоб і 
з лемків зробити- „по^цівНх русінуф , ;.- - - " 

НЕ МОЖУТЬ ВИСТАВИТИ НІЧОГО нового. 
МОСКВА (Росія). —: Вистава українського на-

роДнього мистецтва так усіх захопила, що, як пише 
московська преса, треба буде їй дати більше місця 
на світовій виставі в Парижі, у наступному році, бо 
це буде можна зарахуват'и на успіх —Советам. 

ДАЛІ ПИШУТЬ ПРО РОЗСТРІЛ КОЦЮБИН-
ського. 

ПАРИЖ. — Далі передають вісти, що при най-
новішій „чистці" на Україні під Совєтами розстрі-
лено` між іншими теж і Юріца Коцюбинського, сина 
відомого українського ііѓйсьменняка Михайла Ко-
цюбинського. Як відомо;'Юрко Коцюбинський ста-
нув підчас революції по стороні большевиків і по-
магав Москві поневолювати Україну в тій вірі, що 
комунізм принесе Україні дійсне визволення. Він 
теж займав ріжні урядові ііосади. Б)^^у лн:пльрма-
тичних совєтських міаях: і т. п?"^СЬч служНв вірно 
комуністичній ідеї й пішов проти української на-
ціональної революції, всежтаки не'`Добився В Со-
вєтах ніякої дійсно в'ідповідальної, високої посади. 
Москва не довіряла навіть йому, добачуючи в нім 
всетаки — українця'. Bi^;'д'овшого часу не було 
ніякої чутки про Коцюбинського. Що 3 ним,` не 
знати. Тепер пишуть, що він буВ В очах Москви 
підозрілим і тому під постійним наглядом. 

ЗРИВАЮТЬ жовто-сині пояси. 
ЧЕРНІВЦІ (Буковина). — В Устю-Путйлові на 

Буковині румунські поліцаї зривають з української 
молоді жовто-сині пояси, які ці залюбки носять 
при одежі. 

НЕ ЗАДОВОЛЕНІ З ПОЛЬСЬКОЇ ВІЗИТИ. 
БЕРЛІН. — Німецька преса повна завваг Щодо 

польського генерала Ридза:СмІглЬго, який тепер 
перебуває в Франції, а якого вважають наступни-
ком Пілсудського. Вона`гіИШЄ, Що Ридз-Омігли по-
винен памятати на Пілсудського і' не дати себе 
втягнути Франції в протинімецький бльок. Бо те-
пер іде Франції й Совєтам про те, щоб Польща до-
зволила на перехід большевицьких військ через 
Польщу на випадок воєнного конфлікту між Ні-
меччиною і Совєтами. Німці кажуть, що коли 
Польща згоДиласяб на те, то це означалоб кінець 
самостійности Польщі. ...... 
ЛЛОПД ДЖОРДЖ БУДЕ ГОВОРИТИ З ПТЛЄРОМ. 

МІНХЕН (Німеччина). — Сюди прибув англій-
ський державний муж Ллойд Джордж із сином і 
дочкою та перекладачами. Заповів, що відвідає 
Гітлєра і буде з ним говорити про ріжні міжнародні 
справи. Приїхав студіювати націстичні способи бо-
ротьби з безробіттям, будову нових доріг та по-
мешкань Ь націстичну розвязку аграрної проблеми. 
НАТИСКАЮТЬ СТРАЙКОМ ЗА ЗМІНУ ПОЛЃЃИКИ 

ФРАНЦІЇ. 
ПАРИЖ. — Французькі Комуністи не є задоно-

лені з дотеперішньої допомоги лівого франЦузько-
го ^ряду лівому урядов'і в Еспанїї. Провідник ко-
муністів Моріс Торес взиває робітництво до страй-
ку, щоб тим чином змусити уряд до чинної ДОЙО-
моги еспанському ypHAqei в Мадриді. Він каже, що 
цей уряд мусить дістати від Франції таку допомо-

:ѓу,'щоб, міг цілковито знищити повстанців. Віке 
'страйкують у Франції і#лькадесять тисяч робітнн-
ків, але головно тому, що робітники є незадоволеИі 
зо своєї платні, бо життя дуже подорожіло, вїдко-
ли прийшов до влади лівий уряд. 

Є ГРОШІ, ТО й ВЕСЕЛЯТЬСЯ. - г 
БАРСЕЛЬОНА (Катальонит). — Американський 

кореепонден?ѓ пише, що ця провінція, що проголо-
сила бебе самостійною,! зачинає відживати. В сто-
янці дуже весело. ЛюдИ пють і гуляють і є добрі 
заробітки. Тільки все це тому, що в ще гроші;`що 
їя загарбано з монастирів та,з Кишень „фашистів". 
Не знати тільки, що буде, -як тих грошей не стане. 
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ПРОТИЧУЖИНЕЦЬКА НАЃШЌА 
Полковник Френк Наќс, кандидат Републикан-

свкої Партії на уряд віцепрезидента Злучених Дер-
жав, виступив у своїй виборчій промові в Питсфіл-
ді, Месечусетс, з черговим нападом на Демократич-
ну Партію, що, мовляв, цю партію захопили в свої 
руки „чужинецькі й неамериканські елементи". 
Мовляв, нема тепер властиво боротьби між Демо-
кратичною та Републиканською Партією, але є бо-
ротьба між справжніми американцями й чужин-
цями. 

Нема нічого дивного в самому факті нападу, 
бо звісно, що це звичайна справа в кождій вибор-
чій кампанії, але замітний є зміст нападу. Закид 
промовляє до почуття упередження супроти чу-
жинців, яке панує в деяких американських кругах. 
Ці круги вважають за справжніх американських па-
тріотів тільки тих людей, що походять, як вони, 
з давно тут в Америці осілих людей, та до того 
ще й анґльо-саксонської ќрови. Річ ясна всякій 
здорово думаючій людині, що справжня любов до 
краю й готовість посвяти за нього не обмежуєть-
ся до цих людей, що отже цього роду патріотизм 
спирається на брехні та промовляє демагогічно до 
людських пересудів. Через те треба признати су-
спільним нещастям-`те, що на таку брехливу й де-
маґоґічну агітацію пускається людина, що пред-
ставляє велику американську партію. 

Справа не представлялась би ще так зле, якби 
це був тільки один відорваний факт. Та ця про-
мова не є відорваним явищем. Саме в той час, як 
Наќс промовляв демагогічно до упередження ста-
рих поселенців в Америці до молодих іміграційних 
груп, на зборах організації ветеранів еспанської 
війни в Саратоґа Спрінґз, Ню Йорќ, принято резо-
люцію з домаганням, щоб з Америки негайно де-
портувати 10 міліонів чужинців назад до країн їх 
походження. І цю резолюцію принято в тому rte-
реконанню, що відослання 10 міліонів чужинців до 
країн їх походження заводним замахом полагодить 
питання безробіття в Америці. Коли за таку думку 
заявляється організація, що на свою конвенційну 
параду стягнула 10,000 людей, то можемо з цього 
набрати переконання, як широко поширені в краю 
того роду абсурдні думки. 

Чорний Легіон, що його члени стають тепер 
у Дітройті й околиці на суд за ріжного роду лячні 
злочини, аж до вбивства людини для самого бо-
жевільного насичення себе видом смерти, у своїй 
божевільній ідеольогії теж спирається на самім у-
передженню „старих американців" до „чужинців". 
Цей Чорний Легіон теж задумував захопити полі-
тичну владу ґенґстерськими способами, взоровани-
ми на деяких європейських країнах, щоб її потім 
ужити буцімто на користь чистого американізму. З 
виступів Чорного Легіону можемо бачити, яким 
то небезпечним демагогічним огнем бавиться про-
відник Републиканської Партії. 

ДО УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
Стоїмо перед початком но-

вого шкільного року. Ті, Щ t 
мають діти, добре знають, що 
це означає. Для них це є џри-
родне і самозрозуміле, що 
треба сповнити обовязок і ш-
слати дітей док американської 
школи. -Пр$ цс немаї npipfccuf 
широко розписуватисьѓ = Яќ -і 
нема потреби пригадувати, що 
треба посилати нашу молодь і 
до вищих шкіл, бо кожний 
переконується ч- з щоденної 
практики, що без високої осві-
ти годі тепер добитись і та-
кого заняття, для якого не ви-
магано не так ще давно ніяких 
особливих кваліфікацій, колч 
йде про освіту. Зате мусимо 
пригадати нашим батькам і 
матерям потребу памятати за 
те, щоб їхні діти підовнились 
української мови, щоб набули 
українського знання. 

Ми вже є в такім положенні, 
ще можемо мати курси укра-
їнської мови в гай сќулах, ато 
і в університетах. Такі курси 
вже були в деяких містах. їх. 
як бачимо з оголошень у пре-
сі, заповідають і на надходя-
чий новий шкільний рік. Тс-
пер залежить тільки від нас, 
щоб ті курси втримати. Ми 
вже маємо ;певне число , стар-
шої молоді, яка з 5 власної 
ініциятиви такі курси попирає, 
бо переконується, що на них 
учать такі вчителі, від яких 
дійсно можна багато навчи-
тись. Але є дуже багато таких, 
що не доцінюють ваги цієї 
справи. І ось тут треба відно-
ситися нам далі до батьків і 
матерей, щоб вони добрим 
способом таки вплинули на 
свої діти, щоб користали зав-
часу з нагоди і підовчились 
української мови та запізнали` 
ся зі зразками українського 
письменства. А якщо з тим є 
получений який грошевий ви-
даток, то треба його старшій 
іміграції радо понести, якщо 
на цім зискає українство в А-
мериці. 

Зокрема хочемо ще підне-
сти справу наших парохіяль-
них шкіл. Що вони недомага-
ють, про це всі ми добре зна-
ємо. Але знаємо теж і те, що 
деб ми не розглянулися, лри-
глядаючись активності нашої 
молоді, то завважимо, що 
більшу частину цієї молоді 
становлять ті, що ходили 
до українських парохіяльних 
шкіл, що належали до хорів, 

що брали участь в аматор-
ських виставах, коли ще були 
дітьми. Тому, коли не маємо 
інших відповідніших своїх 
шкіл, то не можемо легкова-
жити собі й тепер парохіяль-
них шкіл, коли йде про науку 
української мови. 1 коли нам 
доносять, що фреквенція на-
ших дітей по парохіяльних у-
країнських школах щораз 
більше впадає^ то це не є від-
радною появою. Бо падає од-
но, а друге ще не збудоване. 

Памятаймо на те, що укра-
їнська справа вимагає від на-
шого загалу, щоби поперти ті 
всі установи чи одиниці, які 
дбають про українську школу 
в Америці або її ведуть. Бага-
то наших недомагань щодо у-
країнських шкіл чи курсів да-
дуться при добрій волі в ко-

роткому .часі направити.' Але 
поки це станеться, треба под-
бати, щоб збудити серед як-
найбільшоѓо числа нашої мо-
лоді зацікавлення українською! 
мовою, бо з цього зацікавлен-
ня виплине зовсім природньо 
й більше зацікавлення україн-
ською справою. Без україно-
знавства нема українолюбства. 
А першим .зкроком џо україно-
зна%срва е:д5# $кртішця вив-
$ення своєї! Ірідної-?ивви, а Де 
відноситься теж і-до родже-
них в Америці наших дітей. 

Занедбання нашим грома-
дянством .оправи української 
'школи відчуваємо тепер на 
всім нашим житті. Відчувають 
це наші церкви. Відчувають 
і наші запомогові організації. 
Тому направмо те, що ще 
можна направити. І подбаймо, 
щоб кожна українська дитина 
була цього року в українській 
школі, або бодай учащала на 
якийсь український курс. 

ЖИДІВСЬКЕ ПИТАННЯ НА 
ЗАКАРПАТТІ 

Цією статтею не думаю ви-
кликувати або поширювати 
антисемітизм. Скажу лише свої 
думки, щоб тим причинитися 
до вияснення і якнайліпшого 
вирішення жидівського питан-
ня. 

Жиди заселюють Закарпат-
тя в більшій мірі від другої 
половини 18-го віку. Нині у 
нас кожний шестий жилець є 
жид, а число їх у містах до-
ходить аж до 40 проц. Біль-
шого відсотка жидів ніде не 
знайдемо на цілому світі, хіба 
в Галичині. На мою думку, є 
це тому, що український на-
рід без власної держави й о-
борони не міг належно стави-
ти опір припливові чужого е-
‚лєменту. Жиди набули у нас 
на Закарпатті в минувшині 
певну екзистенціяльну основу 
торговлею, а головно монопо-
лем продажу алькогольних на-
поїв. 

Лихва й алькоголізм спри-
чинили, що українське насе-
лення Закарпаття морально, 
матеріяльно ба навіть і фізич-
но підупало. В останніх двох 
десятках літ минулого віку 
половина українського насе-
лення виеміґрувала до Амери-
ки, щоб рятувати своє існу-
вання. 

Задовження, відплив народу 
й алькоголізм довели би були 
^коро до національної ката-
строфи, колиб господарська 
акція гуманіста і приятеля на-
шого народу Едварда Еґана 
цей упадок не спинила. - Жи-
дівське населення— честь ви-
їмкам — з одного боку вико-
ристало слабість пригноблено-
го, безпорадного, на націо-
нальну смерть засудженого у-
країнського селянина, а з дру-
гого боку в боротьбі за прав-
ні, національні й культурні до-
магання стало на сторону ма-
дярів. 

Характер відносин між укра-
їнським і жидівським насеЛен-
ням і в теперішніх часах май-
же не змінився. Еманципація 
власних сил зпід жидівського 
впливу росте в тій мірі, як 
пробирається світло власної 
культури. 

В культурних справах жиди 
— як і досі — ставляться про-
ти нас. Політично вони від-
окремлюються. Наші націо-
нальні аспірації для них чужі. 
Жид, що жиє в українському 
оточенню як торговець, огіи-
рається на українського по-
купця, погорджує українською 
мовою і дитину свою не поси-
лає до нашої школи. Всім ві-

домо, Що головний контин-
гент7 учеників чеських шкіл на 
Закарпаттю складається з жи-
дів. Жиди при помочі своїх 
здібностей і характеристичних 
національних прекмет здобули 
в нас розмірно велику скіль-
кість недвижимого майна, ќа-
піталу і повище 7.0 проц. тих 
позицій, де найближча нагода 
розбагатіти (лікарі, адвокати, 
банковці і т, д.), а всеж таки 
бойкотують наші школи й на-
шу культуру. Жидівська аси-
міляція на наших землях по-
казує не українську тенденцію, 
але тенденцію панівного на-
роду, перед війною мадяр-
ського — а тепер чеського. 
Ортодоксія; своїм строгим 
формалізмом, а зростаючий 
сіонізм своїм ентузіязмом 
здержують асиміляцію, а сіо-
нізм освідомлюе національно 
навіть уже. й асимільованих 
жидів. Сіоністи засновують 
жидівські школи й ріжні жи-
дівські товариства та орґані-
зації і відокремлюють себе на-
ціонально. Проти цього ми ні-
чого не маємо, але є це не-
здоровим явищем, що` з му-
качівської жидівської гімназії 
виходять абітурієнти, які го-
ворять' всякими можливими 
мовами, і по чеськи, і по ні-
мецьки і по англійську але 
нашої мови не знають, не зна-
ють нашої сіторії, літератури 
й культури'ѓ не пізнають нас. 

'і ' (І З ріжних причин ми ще!,не 
встигли дотепер застановити-
ся над цілим комплексом тих 
моральних, СОЦІАЛЬНИХ, куль-
турних і господарських пи,-
тань,. які витворив довговіч-
ний побут, ексклюзивний'і о-

портуністичний спосіб ЖИТТЯ 
жидівського населення на нач 
шйх землях. 

Над цими' питаннями треба 
нам застановитися, їх студіюі 
вати та вирішити. 
.‚Тут зазначую лише те, щ^ 
вищий інтерес нашої народ. 
ньої господарки, наша матері. 
яльна незалежність, повністю 
нашого народнього життя 
скріплення нашої народньої 
індивідуальности примушують 
нас шукати доріг і засобів 
власної обслуги та повної е-
манципації зпід чужого капі-
талу в торговлі, промислі і 
кредиті. 

З жидами хочемо жити в 
згоді, але жидівське населен-
ня повинно знати, Що боі'іко-
тування нашої мови, культури 
ніколи не доведе до спільноќ! 
порозуміння, хіба поширить 
ту глибінь, яка стає — не з 
нашої вини — все більша. — 
(„Українське Слово"). 

К. Феделеш.: 

ЗБОРИ В І Д Д І Л І В У. Н. СОЮЗІ 
ДІРБОРН, МІШ. Бр. У. Н. Сою$з, 

від. 141, понідомлае членів, що збо-
рн, котрі мали відбутися н неділю, 
6-го вересня, відкладаємо на лсіо! 
4-го жовтня з причини, що II ІДО 
день відділ 292 буде ііосЬячувіЬи 
нові прапори. Місячні вкладки ,pj 
місяць вересень до'Ў. Н. Соќму про-
симо зложити В'Домі під ч'. 5015 
Ruteri' Dearborn^ ‚Mich. — Буікоп-

:ий̂ : секр. : '̀ смог№ СЄКр. rrrt Wiatm. 
opm-Лікар: Чи маєте яку 

нічну недугу? 
Пацієнт: Ні, пане докторе.'Я 

не граю на ніяких органах, ні 
на струментах. 
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повідомля‡ться, ЩО ' 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ Ї Й ВЕРЕСНЯ 1936 РОКУ 
(SUNDAY, SEPTEMBER 13, 1936) 

В ГОДИНІ 7-МІЙ ввечір 
: :: : відбудуться : :: ; 

В П А Р О Х І Я Л Ь Н І Й Г А Л І 

О Р Г А Н І З А Ц І Й Н І ЗБОРИ 
УКРАІ1Щ0Ї МОЛОДІ 

Куди йти УкралнсБКІй Молоді, як піднести народ-
нє життя, яким ідеалам нам служити? Такі питання 
будуть порушені на спільних нарадах. 

Будуть говорити місцеві й позамісцеві бесідники. 
Інж. Володимир Малевич, 

207,9 заст. гол. предс. У. Н. Союза. 

т№м+ж+мшшїшьимн№ииииімж 
Ф. Д. Мотрі. 

і: Д О Л Ь О Р Е С 
Гутірка у вітальні зійшла на 

тему воєнних страхіть. Старий 
ґраф П., бувший міністер, 
розповів нам таку пригоду: 

В 187., користаючи з кілька-
тижневої відпустки, постано-
вив я провести кілька літніх 
тижнів у Піринеях. Як я приї-
хав до Банєр де Лішон, прий-
шла мені нараз охота перейти 
кордон, хоч я знав, що в Е-
спанії саме йшли кріваві бої 
карлістів з урядовими вій-
ськами. Мій провідник пере-
стерігав мене перед небезпе-
ками такої виправи. Мовляв, 
на границі увихалися ватаги 
повстанців, за нещастя не бу-
ло тяжко. Та я був тоді моло-
дий, любив усякі пригоди: то-
му теж вдалося мені при по-
мочі дзвінких аргументів пе-
реконати провідника. Він за-
стеріг собі тільки, що з нами 
підуть його два сини, кремез-
ні двацять кілька-літні юнаки 
Ми взяли з собою харчів на 
цілий тиждень. Два мули мали 
везти наш вантаж і харчі., 

їхали ми всі на конях, оз-
броені револьверами. Наслід-
ком якоїсь дивної необереж-
ности не вистаралися ми паш-
тлортів, а це могло наразити 
нас на великі неприемности та 
непорозуміння. 

Ніччю перейшли ми кордон 
без ніякої пригоди. Переночу-
вали ми в стрічному придо-
рожньому_ захисті та постано-

вили йти далі. Околиця була 
чудова. Вдалі перед нами ма-
йорів величавий шпиль Маля-
дети, довкола понад голова-
ми, у наших стіп, усюди пов-
но шумних водопадів, чорного 
провалля, просмиків. Десь ви-
соко-високо кружляли хи-
жацькі вірли. 

Із захоплення пробудив ме-
не голос провідника: 

— Пора нам у дорогу! Му-
симо знайти якесь пристано-
вище, заки западе ніч. 

І ми пустилися в дальшу до-
рогу. Коло пятої години попо-
лудні попали ми на виразні, 
свіжі сліди якогось війська, 
невідомо: карлістів чи лібера-
лів: сліди погашених недавно 
вогнищ, останки харчів, сліди 
чобіт. Я пристанув і спитався 
провідника: 

— Як думаєте? їхати далі, 
чи завернути? 

— Це залежить... — відповів 
він спокійно — від ціни, яку 
пан ґраф привязують до жит-
тя свого й нас усіх. 

Честь не дозволяла мені від-
ступити, тому ми пустилися в 
дальшу дорогу. За якийсь час 
провідник підійшов до мене 
та сказав: 

Пане графе, там наліво... 
якась хатина1 

І справді добачив я невираз-
ні обриси якоїсь хатини, що 
притиснулася до узбіччя на 

ме-

рі-

висоті яких шістьдесять 
трів над нами. 

— Тож їдьмо туди! -
шився я. 

— А куцою? — відповів. 
Не видно було ніякої доро-

ги. Скеля спадала зовсім 
стрімко, просто до нас. 

Та після довшої, пильної 
шуканини віднайшли ми таки 
вкінці вузеньку, стрімку сте-
жинку, що вилася під гору. 
Самособою, коні ні мули не 
могли би туди дістатися, тому 
ми оставили їх надолі під опі-
кою обох провідникових си-
нів, що мали розглянутися по 
околиці за якимсь схорон-
нищем. 

Спинаючись із трудом під 
гору, спитався я провідника, 
як думає: чи застанемо в цій 
хатині яких людей. 

— Сумніваюся, — відповів. 
— Звичайно в таких хатинах 
ховаються лише на короткий 
час пастухи... Зрештою, неза-
довго побачимо. 

Вкінці ми дійшли. Ледви я 
рукою доторкнувся клямки, як 
із хати тір^онієся крик, такий 
страшний^ такий пронизливий,' 
що я аж здрігнувся. . 

— Бачите, — прошептав я, 
— там хтось є. 

— А так. Одначе двері зам-
кнені. Хіба висадимо їх на 
силу? 

Двері подалися небаром, ми 
ввійшли в хату. Там було тем-
но та пусто. В глибині добачи-
ли ми якісь сходи. Ледви ми 
ступили на них, як із темряви 

грізний крик: нагорі сходів 
зявився якийсь юнак, смагля-
вин на лиці, кучерявий. У лівій 
руці держав довгий кинджал, 
у правій револьвер, звернений 
до нас. N 

Я говорив доволі добре по-
еспанськи, тому відізвався го-
лосно: 
. — Стій, приятелю, — ми не 
задумуємо нічого злого! 

Юнак підійшов помалу до 
нас, лице його розяснилося. 

— Ви завдали нам дбброго 
страху, — сказав лагідно. — 
І мене й мою жінку. Ми дума-
ли, що це карлісти. 

— Якто? Невжеж ви нале-
жалиб до лібералів? 

— Ні, прошу пана. Я дезер-
тир. 

Колиж я здивувався, він го-
ворив далі: 

— Це в нас буденна справа, 
вірте мені. Вже кільканацять 
моїх товаришів зро'били те 
саме. Щоправда, воно небез-
печно: колиб мене зловили, 
смерть мене 'не мине. Кілька 
пастухів помогли мені — і я 
скриваюся тут разом із моєю 
жінкою Дольорес. Можете з?Й 
вити собі, як ми злякалися^ 
коли почули ваші кроки! 

Поступився набік. У сутінку 
побачили ми його жінку. Була 
молода, гарна; довге, розпу-
щене чорне волосся закривало 
її рамена, з усієї u постаті 
пробивався чар молодости та 
приваби. 

— Зійдімо наділ — сказав 
увічливо дезертир. — Розповім 
вам коротенько всю мою істо-

прошссд знову пронизливий, рію. 

Як ми знайшлися в малій, 
мрячній кімнатці, став гово-
рити: 

— Я син багатого купця з 
Зарагоси, загорілого^ карліста. 
Я оженився саме з Дольорес, 
як вибухла війна. Під якимсь 
непоборним примусом всту-
пИв я зараз до війська. Відділ 
під моєю "командою брав у-
часть у кількадесятьох сутич-
ках із ріжним щастям. Та вкін-
ці це все вже надоїло мені, я 
не міг дивитися на страхіття 
й усі жорстокости цієї війни. 
Тому три тижні втік я з вій-
ська й досі живу тут разом із 
Дольорес... у вічній трівозі, 
що мені викриють і зловлять. 

— А як сеньора знайшла 
вас? — спитався я. 

— Бідна Дольорес — зіт-
хнув і погладив лагідно жінку 
по волоссю. — Довідалася а 
часописів, що якийсь Хуан 
д'Естреля втік із війська та 
скривається десь недалеко 
французького кордону. Поки-
нула все — приїхала в ці сто-
рони — і вкінці ми знайшлися. 

Чомуж ви.не втікаєте за 
їсфдон?Щезк jyajc^недалеко! 

Бачите, Іане — я ране-
ний 'в ногу. Я не міг би пішки 
перейти всієї цієї дороги. 

Встав — і тоді я запримі-
тив, що сильно налягав на 
ногу. 

— Тож ми прийшли тут у 
саму пору! Маємо кілька му-
лів. До двацять чотирьох го-
дин обоє будете у Франції, 
безпечнісенькі. 

Дольорес скрикнула з радо-
сти. Та в цій же хвилині про-

відник підійшов до мене, на-
хилився до вуха і прошепта`в: 

— Мені здається, що дале-

Мусів тут скритися. В цій о-
колиці нема більше ніякої ха̀  
тини.' 
` Все ^атйхло. Я вернувся з 

а Яєіпрошлтяиком аж до дверей ха 
треба лякати и. Моглаб мимо- тини, s 

ко чути якісь кроки... НевЖеж 
це карлісти?... Та тихоЬ. 

волі зрадити нас. -
Я здрігнувся. Невж?ж наш 

рятунок приходив би за-
пізно? Я зірвався з крісла. 

—^Що сталося? — спитався 
стрівожений Хуан. 

— Нічого, зовсім нічого. Я 
йду, скажу, щоб приготовили 
мулів і коні. Пора в дорогу. 
І я вийшов із хатини. 

Тимчасом запала темна ніч, 
закрила всю околицю густою 
габою. Провідник схилився 
над проваллям і наслухував у-
важно. Я підійшов до нього та 
поклав йому руку на рамені. 

— Я не помилявся, — тіро-
шептав він. — Це карлісти... 
йдуть туди. 

— Як думаєте — багато їх? 
— Кількадесять... коли здо-

гадуватися з тупоту кінських 
копѓит. Послухайте, пане, самі. 

Справді, чути вже було ви-
разно, як ступали. При сяйві 
місяця, що заливало вс̀ю око-
лицю, добачив я блискучі дула 
крісів. Нараз командант від-
ділу, що їхав попереду, зупи-
нився. Я здрігнувся з переля` 
ќу. Провідник схопив мене за 
рукў та прошетав: 

— Тихо! Ні словечка! 
Я нащурив вуха. Голос нісся 

чисто й виразно у свіжому 
гірському повітрі: ' 

— То тут напевно! — кричав 
командант до своїх людей. —Іскоро вернулася 

— ІДо тут робити? — про-
шептав я безрадно. 

— А щож? Ждати, що буде 
— відповів провідник спокій-
но. 

Ми не ждали довго. За кіль-
кагацять хвилин замайоріла 
перед нами сильпетка стардіи-
ни. Здивований подався на-
зад, як побачив нас. 

— До чорта! — скрикнўи — 
що ви тут робите? 

Добув шаблю із піхви. ІЗ 
стежки виринули шість озбро-
єних людей, про сутичку або 
втечу годі було й думати. 

— Капітане, — відізвався я 
— ми подорожні... французи... 
збилися з дороги в горах... 

— Ваші пашпорти? — спи-
тався коротко. 

— Не маємо. 
— Повязати їх! — звернув-

ся до вояків — і пустиќся до 
Дверей. Тимчасом Дольорес. 
що почула розмову, підійшла 
До дверей. Ледви побачили 
однострій карліста, наче не та 
стала. Очі її заіскрилися, ско-
чила наче львиця, а заслоню-
ючи собою Хуана, що пока-
зався за нею, скрикнула, наче 
навіжена: 

— Геть! ти ледашо, ти бан-
Дите! Доки я.живу, не торќ-
нешся мого чоловіка! 

Хвилину стояв капітан наче 
приголомшений її красою. Та 

його холод-

тшт штшт 
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‚ВІН ПРОСИВ ХЛІБА, А ЙОМУ ПОДАЛИ 
КАМІНЬ" ' 

цим разом ми передруковуе-
яо статтю редактора „Юніон 
Нюс Сервіс", Лена Ді Каўќса. 
Газету видають як пресове 
звідомлення Комітету за Інду-
стріяльну Організацію. Мр. 
Лен Ді Каукс обговорює в цій 
статті, як сталеві компанії ви` 
іфучуються ріжними обіцян-
ками від основних домагань 
робітників, як вони їм ‚замісць 
хдіба кладуть у руку камінь. 

домане залізо замісць хліба. 

„Біблійному реченню, — пи-
ще Лен Ді Каукс — що гово-
рить про те, як просять хліба 
і отримують камінь, сталеві 
компанії в сучаснім моменті 
надали сотні нових змін. 

Сталеві робітники домага-
лік'я в 1933 році організуван-
ця юнії; їм дали пляни „пред-
ставників робітників" (компа-
ніііиі юнії). 

Сьогодні вони домагаються 
підвишки платні, а їм дають 
„шавер бетс". Вони домага-
ються визнання юнії, а діста-
ють пікніки. Вони хочуть 
платні за надгодини після 40 
годин праіц на тиждень, а їм 
обіцяють 48-годинний робіт-
ничий тиждень. 

Але не потрібно недоціню-
вати комланінної тактики оду-
рювання. Коли вони дають 
камінь, тоді як їх просять хлі-
ба, вони хоч помалюють ного 
так. щоб він виглядав як 
торт. 

Змушені кампанією сталевої 
юнії дати багато дрібних кон-
цесііі, вони намагаються ггри-
своїти собі ввесь кредит, щоб 
уживати ного проти тої самої 
кампанії, що спричинила по-
дачу цих концесій. Компанійѓ 
ним знаряддям є вартісні на-
слідки тих босів, що поділе-
щуть робітника по плечі. Ла-
пання людей, як мух на мали-
су, замісць вживання оцту, є 
тепер цілком на часі. 

Але ТИМ більше признання 
належиться зростаючому чи-
слу предст'авників компаній-
них юній, що вступають до 
юнії і намагаються репрсзен-
тупати людей, які вибрали їх, 
а не посів, що стараються їх 
підкупити. 

Тактика одурювання прова-
днться згори додолу. Дрібні 

подачі рдним, пусті обіцянки 
другим, дискримінаційні кон-
цесіь витвореній групі проти 
групи. Не згадуючи вже за 
пікніки і безплатні тикети до 
театрів, які стали такими ча-
стими від часу, як приступив 
до праці Організаційний Ко-
мітет Сталевих Робітників. 

Шукають тісточка навколо 
діри. 

А між іншим майже в кож-
ній з тих концесій' захована 
лапка. В дійсностл в розтруб-
леному пляні платні за надго-
дини було там багато лапок, 
що показалося, що залишила-
ся тільки Дірка з бублика — 
ніякого визначення платні аж 
до того часу, поки тиждень 
праці не буде продовжений до 
48 годин. 

Вакації з платнею для стар-
ших робітників були відтяг-
нені робітникам, які працюва-
ли по 10 і 20 років для компа-
нії, коли їх праця була пору-
шена звільненням у часі остан-
ніх 5 років. Сталося так, що 
осданні пять років включали 
„депресію", коли звільнюван-
ня було правилом, а не винят-
ком. 

Всі такі ко`нцесії, як компа-
нійна пенсія, можуть бути у-
неважнені кожного дня з со-
лодкої волі компанії. Вони не 
заґзрантовані юнійною уго-
дою, як булиб загараитовані 
поважніші концесії, якщо 
сталеві робітники будуть ор-
ґанізовані. Компанійці пляни 
пенсій частіше працюють 
жорстоко, ніж добре. Коли 
старший чоловік наближається 
до років пенсії, компанії ста-
раються „зламати його та ви-
бити їх геть", як заявив один 
робітник. 

Старого чоловіка перево-
дять на нижче оплачувану 
роботу, чим намагаються вби-
ти їх нцстрій та спричинити 
скоршу смерть, тоді як голов-
ним еконрмічним мотивом є 
те, що:розмір пенсії основу-
ється на пересічному заробіт-
ку за-час останніх років праці., 

Вихвалювання компанійннх 
юній заламалось. 

Звичайно компанійні юнії 
вихвалялися, що хоч вони не 

здобули вищої платні, корот-
іінус годин праці і тому подіб-
ного, то вони добилися чисті-
ших убиралень, шафок і гар-
них, зимних „шаверс". 

Але в заводі „Карнеґі-Іллі-
ной Савт Ворќс", робітники і 

'досі птоть воду з одної і тої 
(самої кварти і потрібно було 
І аж Організаційному Крмітето-
'ві Сталевих Робітників за` 
почат'ќувати к ка^панІЮі ^ ^ ^ ^ u ^ t i V _ C I J T 
компанія встановліда- санітарніРШКНАРОДНІ СТУДЕНТСЬКІ 

^ ‚ ? -.`?-.. У.-. ‡-- ЗІЗДИ И УКРАЇНСЬКЕ фонтани до питя; „чіпери'' по-
{винні були носити інструмен-
ти на роботу і до дому, тому, 

^ о для них не було забезпе-
‚чене місце в заводі; і тисячі 
інших подібних умов праці о-

ватися. Багато більше цього 
року будуть голосув`ати так, 
як вони схочуть, тому, що ю-
нійна організація обіцяє -охо-
рону, як економічних ‚так ѓ п о 
літичних свобід. 

За Організаційний Комітет 
Сталевих Робітників: 

Вінсеут Свіней, 
пресовий департамент. 

і" і 

зивности буде встановлена 
новою скалею платні. 

Але це рівночасно допомагає 
розуміти сталевим робітникам відбувся в Женеві спеціяльнин 
потребу справжньої юнії, щоб Студентський Журналістичний 
забезпечити рівну справедли- КУРС. влаштований Бюром 
вість у питанні платні. Преси при С. І. Е., та в ньому, 
Дається чути навколо заводів. н а ж а л ь . н і х т о 3 українців не 

Сталева кампанія Комітету взяв участи 
за Індустріяльну Організацію 
зробила таке вражіння на 
„Катерпіляр Тректор Ко" в 
Пеорія, Ілл., що вона впро-
довж двох тижнів дала три 
малі підвишки платні; Справи 
надходячих подій ловлять свої 
тіні поперед себе. 

Таймкіпери роздавали Лан-
донові соняшникові ґудзики 
робітникам зі Савт Ворќс то-
ді, коли" вони відзначували 
свій час і це заставило бага-
тьох робітників дивуватися, 
чому це компанія так заінтере-
сувалася кензасцем. 

Пенсилванійські компанії, 
що їх обвинувачують у зму-
шуванню робітників реестру-
ватися як републиканці, пішли 
проти старого відкриття, що 
ви можете завести коня до 
води, але не заставите його 
пити її. 

Багато сталевих робітників 
в останніх виборах голосували 
так, як вони хотіли, а не так, 
як боси заставили їх реєстру-

В днях 28. липня до 6 серп-
ня ^ відбувсь у Відні кон-
ґрес Католицького Студент-
ства „Пако Романа". 

Праця українського студент-
ства на міжнародньому полі 

не лише справою виключно 
студентською, але цілого у-
країнського народу, бо це є 
чи не єдине форум у міжна-
родньому" житті, де ми маємсі 
можливість ясно висловлюва-
ти наші думки та вести пропа-
ґанду української справи. Тре 
ба, щоб українське громадян-
ство присвятило цій справі 
пильну увагу та допомогло 
студентству виконувати це не 
легке завдання. 

нокровність. Відіпняв ремінь і 
хотів ним звязати молоду жін-
ку. Хуан д'Естреля кинувся їй 
на рахунок. Та хвилиночка й 
він лежав ўж$ на землі, без-
снлнй, а стерегли його кіль-
кох вояків. Смертельну тиши-
ву перебив командант. 

— Хуане д'Естреля — відїз-
вався холодно — ти втік із 
віііська. Ти згинеш — як де-
зертнр. А ви, що йому пома^ 
гали, хто ви й не булиб, за-
платите за те вашими голо-
вами. 

Ціќане, що ці слова не зро-
били на мене сильнішого вра-
жінни. Я думав лише про Ху-
ана та його жінку. Дольорес, 
Під сторожею двох вояків, 
стояла наче приголомшена, 
непритомна з болю. Хуана ви-
№ли перед хату. 

— Слухай! — відізвався до 
!,ього капітан — даю тобі ще 
одну нагоду для рятунку. Ма-
еі11 зійти вділ цією стежиною 
- ми будемо стріляти до тебе 
як ти втікатимеш, наче в лиса. 
Коли не вбємо тебе, заки ти 
збійці наділ, будеш віль-
ний! 

Хуан нічого не відповів, 
'имчасом вояки порозставля-
Лиси довк`ола, із крісами, го-
ГОвими до вистрілу. 

Шож, утікай! — настою-
Вав капітан. 

г- Дайте мені ' бодай ще 
Розпрощатися з жінкою — 
прошептав. 

— Втікай, кажу тобі! — по-
^торнв капітан, попихаючи 
1,ого до стежки. 
Дезертир перехрестився, мах 

нув рукою жінці на прощання 
та пустився до стежки. Ледви 
пробіг кілька кроків, роздали-
ся вистріли... капелюх зірвали 
йому кулі... одначе Хуан біг 
спішно далі. 

— Нездари! — скрикнув ка-
пітан. — Він готов нам утекти! 

Схопив мерщій ќріс, приці-
лювався довго... роздався ви-
стріл і Хуан д'Естреля, ране-
ний смертельно, вгіав на зем-
лю... тіло спадало по каменю-
ках, вкінці впало розтріскане 
на сам діл. 

Із переляком гляділи ми на 
цю жахливу сцену. 

Нараз із нечевя роздався 
голосний вистріл позаду цдс. 
Дольорес, про яку вояки на 
хвилиночку забули, із димля-
чим револьвером у руці стояла 
над капітаном, що лежав на 
землі. А заки вояки отямили-
ся та вспіли роззброїти її, 
приклала дуло револьвера со-
бі до екрані та з божевільним 

Подорож до 

СТАРОГО КРАЮ 
новими, поспішними, модерними 

моторовиямн 

І Ю Д С К І І БАТОРИ 
Найближчі відпливи з Ню Порќу 
10 І 15 вересня, в жовтня 
Лише туристична і третя кляса. 

Голосіться до ' місцевих агентів 
або до: 

GDYNIA-AMERICA LINE, 
32 PEARL ST., NEW YORK, N. Y. 

вечором знайшовся я вже на 
зад у Банєр де Лішон 

Та від того часу, стільки ра 
зів почую про війну, перед о 

кулі, те тіло молодого дезер 
тира, що ^ скочувалося по ка-
мінюках у провалля — та це. 
місячне сяйво, що. осяювало 
цю трагедію. 

(ПереіСЛАв^і. Н.). 

СТУДЕНТСТВО.-

Як що року, так і цього в ча-
сі ферій відбувалася низка 
міжнародніх студентських зїз-
дів. Українське студентство, 

чікують на справжню юнію, щ о бере вже від літ живу у-
щоб добитися поліпшення. ч а с т ь у міжнародньому сту-

,.. дентському життю, було за-
Плянують нову скалю платні. с т у п л н е й ц ь о г о р о к у н а т и х 

Індустріяльні інжиніри в ба- зїздах, що намічають нові 
гатьох заводах працюють над шляхи й завдання набудуче. 
вираховуванням роботи для Центральний Союз Україн-
нової платні. Нова система у- сьќого Студентства (ЦЕСУС) 
досконалень, бонўеў й інтен- вислав свою делегацію на 

18-тий конгрес С. І. Е. в Софії, 
що відбувся в днях 19—26 

Це значить індивідуальна серпня ц. р. та на Конгрес 
підвишка для деяких, знижка Міжнародньої Студентської 
для других і кулак фаворитиз- Помочі (І. С. С.) в Стокголь-
му та виріжнення для босів. м ' 

У першій половині серпня 

П О Д Я К А . 

усміхом потягла за язичок. 
Я із переляку втратив при-

томність. 

Пробудився я в якійсь ті-
сній комірці. 

— Де я? — спитався я воя-
ка, що саме ввійшов. 

— Серед карлістів — відпоу 
вів і вийшов, оставляючи мене 
самого. 

Кілька годин пізніше повели 
мене разом із моїм провідни-
ком перед генерала. То був 
порядний чоловік, треба це 
йому признати. Розпитувався 
нас подрібно про все, та ска-
зав відставити під ескортою ‚.„„^ „ а п а и „ с д а і ч , и і „ м у . 
ДО кордону. На другий день країнських часописів за поміщення 

посмертної згадки. Дякую п. Казнс 
' Відікавсказ за написання і післания 

посмертної згадки до литовського 
часопису, пп. М. Ільковому і А. Я-

I рсмконі за згадку'в американських 
"'часописах 

. Дякую загально` всім, котрі спіши-
ЧИма стає МЄНІ ЦЄ гарне лице лн в часі слабости Покійної і в часі П П Л І П П Р Г ПЛЧГТПІГІЃЯНЙ РІП похоронів з розрадою і помічю. Не-дольорес, розстріскане від х а й ^ с е в н ш н і й і о р о н и т ь ї х віл п о . 

дібного випадку. 
Михайло Рибак, муж. 

(Огол.) 

Подобалося Всевишньому поклнка-
ти на вічний спочинок мою найдо-
рожчу подругу Анастасію. ДіткнеНИй 
так великим горем складаю на` отсім 
місці ширў подяку тим всім, котрі 
в часі мого нещастя инск.ізалн св̀ оє 
співчуття чн то телеграмами чи ли-
стами. Щире Спасибіѓ Впр. Отцю 
канцлерові А. Пикові за ўділення Ио-
кійній Найсвятіших Тайн, за вілслу-
ження похоронного чциу та за про-
шальне слово. Рівнож дякую Всч. От-
цсві Ґрсськові за відслуження пана-
хнди та рівнож за прощальне слово. 

Щира подяка п. Іванові Боресеви-
очві, Михайлові Головатому і Мих. 
Нісевичеві за поміч у всіх справах, 
получених з моїм нещастям. Дальше 
дякую тим всім моїм приятелям, що 
надіслали вінки і цвіти. Рівнож дя-
кую пані В. Рутецькій і пані А. Ваґ-
нерояій, пп. Романові Слободянові, 
д-рвяі Володимирові Таланові і Те-
одорові Свистунові за прощальні 
промови. ' 

Дякую п. дякоучитслеві В. Коцю-
бинському, тов. Союз Українок, тов. 
Укр. Американських Горожан, тов. 
Любов, Злученим Організаціям міста 
Філядельфії, тов. Горожанок, тов. 
ім. Басарабової, Молодечому тов. 
Юкр. Колчюр Сентер, тов. ОДБУ 
Комітетові Оборотнії Демківщини і 
всім українкам і українцям, котрі 
явилися так численно на похороні. 
Рівнож дякую всім тим, котрі за-
МІСЦЬ ВІНКІВ і ЦВІТІВ ЗЛОЖИЛИ свої 
жертви на Жіночу Долю і на Рідну 
Школу, які то інституції Покійна ба-
жала піддержати. Передовсім дякую 
щирб всім тим, котрі прибули з по-
дальших сторін, щоби віддати Покій-
ній останню прислугу. 

Дякую Вп. ланам редакторам у-

Колнсь було більше дурнів. 

— Війся Бога, Настуню, таж 
я в двацять четвертім році 
повдовіла, а в двацять пяті.м 
знову вийшла замуж. А ти 
кінчиш уже 25 і ані руш... 

— О, дорога мамцю! Давні-
ше було більше дурнів, а те-
пер їх дуже ^ало . . . 

Коли чоловік відпочиває. 
—̂ Куме! Чи ви коли дома 

І віддихаєте? ' . 
.' - І Та як пообідаємо, то во-
на на ча`сок або й на два за-
сне. ч 

— Хто вона? 
— Та жінка моя. 
— Та бо я не про жінку, а 

про вас питаю, чи ви коли 
віддихаєте? л ' 

— Та- звісно,, щр як жінка 
спить, то тоді,,я і відїтхнути 

оі у. 
4-, вер. Кушнір 

ЗАЛІЗНІ ВЕРШНИКИ. 
В'час і визвольних змагань 

в наддніпрянській Україні ве-
лися бої здебільшого здовж 
залізних доріг, по містах та 
містечках, що були важними 
гніздами ворожого опору. 

Хто' добув залізничу лінію 
або ? якусь г вуз^овх оогамію, 
цей їаќнм „чином, добував вла-
сне Ќілу" частину кракі.^ и 

Ворог, що втратив залізни 
цю або місто,. мусів негайно 
відступати. 

Тодішня війна мала своє-
рідний характер, куди інший, 
ніж фронтова війна. Головни-
ми прикметами тодішніх боїв 
були швидкість і ненадійність. 

У таких умовищах 'велику 
ролю відогравали панцирні са-
моходи та поїзди. Наша ар 
мія не мала їх багато, проте 
по геройськи використовувала 
те, що мала. 

З цього приводу трапляли-
ся іноді просто неймовірні по-
двиги. 

Не було, як сказано, бага-
то справжніх „панцирок" та 
панцирників, одначе наші во-
яки радили собі, як тільки 
могли. 

Частенько, на борзі, роби-
ли зі; -звичайних паротягів 
‚панцирќи" і `на таких дори-

вочно зладжених машинах 
пускалися в бій. 

Заганялися вони навмання 
десятки кільометрів у воро-
жі райони й без ніякої допо-
моги дуже часто добивалися 
великих успіхів. 

Аж згодом борртьба на-
ших панцирників та ітанцир-
иих поїздів ставала більш 
зорганізована, більш плянова. 

Тоді стали користуватися 
справжніми панцирниками. 

Дуже часто їх добували у 
ворога. Такі добуті в ворога 
панцирні поїзди, це` відома 
„Черепаха", „Вільна Україна" 
„Хортийя" й і. 

Таксамо і панцирники, що 
„воювали" на звичайних шля-
хах, були зпочатку дуже про-
стенькі. 

Підчас боїв за Центральної 
Ради, зимою 1917. р. Київські 
Січові Стрільці брали до бою 
звичайні вантажні самоходи, 
що замісць сталевих панци-
рів мали... околоти ооломи. 
Тай вони зробили свою служ-
бу... 

Знабцем боротьби на пан-
цирниках був у. Січових 
Стрільців -молодий старшина 
Турок. Родом і з Тустанович 
під Бориславом, 16-літнім 
хлопцем т він- відійшов з бо-
риславською сотнею УСС на 
фронт. Служив , при скоро-
стрілах, брав участь у всіх 
найбільших боях і був декіль-
ка разів ранений. На Лисоні 
попав у московський полон. 
Опісля вступив до Київських 
Січових Стрільців і дослужив-
ся там старшинського ступня 
як бувший десятник УСС. 

У початках визвольних зма-
гань він відразу вибився по-
руч Черника та Загаевича на 
першого очайдуха. Добував 
своїми панцирниками вулиці 
Кцева, Бердичева, Проскуро-
ва, Жмеринки — скрізь із ве-
ликими успіхами. 

У вуличних боях, він мав 
свій спосіб боротьби. Заїз-
див панцирником під камяни-
цю, повертався задом і іподаю-
чись із ним ўзад, ударяв ці-
лою сию в браму. Брама роз-
валювалась і вхід до камяни-
ці стояв отвором. Таким- ело-
собЗ)йі й^б^вав вулйііЄ'йСсди-
щуваЗ.аїісто а в о ^ о г і љ і ^ ' 
^ ^ ' „ ѓг - Г " 5-С Г ' 

ТЛідчас загального наступу 
на Київ, влітку 1919 p., сотник 
С С . Турок на панцирнику 
„Черник" ударив на Проску-
рів. Цей наступ зробив він 
сам без ніякої іншої допомо-
ги, тільки своєю ДИВІЗІЄЮ 
панцирників. Заняв головну 
проскурівську вулицю, ‚випер 
звідтіль ворожу бригаду й не-
гайним ударом заняв за якої 
пі в години ціле місто. ^ , і 

ЩО ЩЕ НЕДАВНО БУЛО 
ЗАБОРОН№. 

Щораз то нові заборони, які 
видають усякі уряди для своїх 
громадян, всякі дивоглядні об 
меження та закази. пригаду 
ють одному паризькому жур 
налістові, як то було давніше 
Коли'нині пємо каву із свіжи-
ми булочками, не повірилиб 
ми, що колись кава та свіжі 
булочки були — заборонені. 
Т. зв. „молочний хліб" відкри` 
ла кухарка Маргарети Медічі, 
жінки Генриха IV. У році 1603 
сам парлямент мусів занятись 
винаходом кухарки і радити 
над розслідом білого хліба 
Покликали знавців і знавці рі-
шили, що білий хліб шкідли-
вий для здоровля. Хліб забо 
ронили. І з кавою було не інак 
ще. Ляндграф Гессенський ви-
дав у сђраві кави едикт, де 
стояло чорне на білім, що 
„кава задовольняє язик, але 
вона не тільки не продовжує 
життя, а то скорочує". Хто 
пив каву, платив кару 10 та-
лярів, або сидів 14 днів в а-
решті. Едикт, з 1781. р,. Іще 
підвищив цю кару. У XVI. ві-
ці заборонювали суворо кури-
ти тютюн. Називали його „су-
хим" або „табаковим" пян-
ством. У Ганновері за курен-
ня діставали громадяни ^вяз 
ницю на хлібі і воді або й си-
діли три місяці у твердині. 
Хто повідомив поліцію про 
курця, діставав 25 талярів на-
городи, з тим, що імя доно-
щика залишалось у тайні. Ще 
в першій половині минулого 
віку не вільно було в Ганнове-
рі та Гамбургу курити на сві-
жому повітрі; в Ганновері то-
му, що боялись пожежі, а в 
Гамбургу тимў, що „дим з тю-
тюцу занечищує ! прохід для 
дам". Згодом гамбурзька вла-
да заборонила курити.на ву-
лицях папіроски, 'дозволяючи 
на люльки. Пруський `'король 
Фридрих І. окремим едиктом 
заборонив носити мягкі нічні 
капці тому, що „від того терп-
лять шевці, які тратять шма-
ток хліба". Хто носив капці, 
попадав до вязниці, де накЛа-
дали йому на шию ланцюг, а 
громада платила за такого од-
ного тихолаза 200 дукатів 
гривни до рекрутської каси. 
Коли в 1772 р . пруський міні-
стер Цедліц хотів увести до 
народніх шкіл географію, то 
цьому спротивилась' воєнна 
влада тому, що знання геогра-
фії може причинитись до 
збільшення._дезертирства в ар-
мії. Не інакше було і з пред-
мстом писання в народніх 
школах. Підносились голоси, 
що коли всі навчаться писати, 
тоді урядовці не зможуть да-
ти собі ради із скаргами, які 
напливатимуть до урядів, а 
дівчата будуть писати любовні 
листи. „Оце останнє побоюван-
ня справдилось тільки частин-
но. 

о 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЩІ. 
ЦПп Ню Йорќ.— Ось Вам 

бажане Вами вияснення: В 17. 
числі філядельфійського „Дні-
пра" (з 1, вересня 1936) на-
друкована коротенька стаття 
п. з. „Київ, чи Киев?" Написав 
цю статтю прот. П. Корсунов-
ський. У тій статті знаходимо 
таке речення: „В українських 
часописах Америки і Канади 
чомусь завжди вживається 
„Києв", так вживає і щоден 
ник „Свобода", лише в стат-
тях п. Евѓена Онацького я до-
глянув^ „Київ". Отже В одній і 
тій самій газеті пишеться дво-
яко: і '„Києв" і, „Київ". 

Передовсім треба ствердити 
факт, що „Свобода" ніколи не 
пише „Києв", але „Київ". Де, 
коли і в якім числі Нашого 
щоденника о. Корсуновський 
подибав слово „Києв", цього 
ми не второпаємо. 

Автор надрукованої в „Дніп-
рі" статті хоче, щоб усі укра-
їнці говорили й писали: „Я 
був у Київі", „я- піду до Киї-
ва". Це засаднича помилка, я-
ку поправила дуже влучно ре-
дакція „Дніпра" в своїй заміт-
ці під статтею о. Корсунов-
ського. У тій редакційній за-
мітці є теж наведені приклади 
з Шевченка й Огієнка, котрі 
повинніб і напровадити отця 

'і протсѓре^ на добру дорогу. 
`` КаЖе"ет Корс)'новськйй: ѓо-

воримо „Андріїв син", „Матві-
їв маєток", отже треба гово-
рити (і писати) „Київ город", 
або коротко „Київ". Це воно 
справді так, але о. Корсунов-
ський забуває, що ніякий 
українець, що знає свою мову, 
ніколи не скаже і не напише: 
„Андріїва дочка", „Матвіїва 
жінка", але „Андрієра дочка", 
„Матвієва ж ' н к а "- Таксамо ка-
жемо:.-„Коьалів :(:ин", „ковале-
в а " д р ^ І " . ; 3 тої причини тре-
багтрж- говорити і писати „Ки-
ев'а'^(їіапр. Києва сестра Ли-
бедь, іду до Києва). 

Пень слова „Київ" є „Києв" 
(так у нас давніше це слово 
вимовляли й писали і так те-
пср його вимовляють Моска-
лі, але пишуть „Кіев"). Закон 
живої української мови поста-
новляє, що другий склад сло-" 
ва=,-^вєв"- (цебто „єв") тому, 
що він закри'тий (має на кінці 
шелестівќў), перезвучується 
на „їв'^ (це так званий в укра-
їнській мові закон ікання, що 
його не має ніяка інша сло-
вянська мова). 

Слово „Київ" відміняється в 
однині так: 1. відмінок Київ, 2. 
Києва, 3. Києву (не.Києві або 
Києвові), 4. Київ, 5. Києве, 6. 
Києвом, 7. в (на, при) Києві. 

Ще одна заввага: о. Корсу-
новський пише:_„Вже_ терпцю 
не: хвайн% ЏЄ з' московського 
„У меня` 'не ^вй-Йегь ТЄрП '̀Б-
нія". Українці, ^кажуть: Вже 
терпцю бракує- (не стає, не 
достає). 

А ще одно: легендарним 
основником Риму був Ромуль, 
а не Ромун. 

ДО КРАЮ 

РПШІ 
ПЕРЕСИЛАЄМО В ДОЛАРАХ І ТЕЛЕ-
ГРАФІЧНО ДО ВСІХ ЧАСТЕИ СВІТА, 
СКОРО І ДЕШЕВО. 

w Продаємо шнфкартн на всі лінії до краю^ 
І з краю до Америки. 

џ Полагоджуемо всі краєві справи дешево 
і після прав краевнх. 

# Продаємо і вимінюємо доми і фармн і 
полагоджуемо всі тутешні справи ре-
альностей. } 
В кождій справі просимо кождого Українця в Америці удава--
тнся в повнщнх справах до свого українського бюра котрого: 
властителем від 20 літ є Антін Пашуќ. Адреса така: 

A N T H O N Y D . P A S H U C K 
822 N . 8 t h S t r e e t Phi ladelphia , Pa . j 

? ОДИНОКА ПАМЯТКА. 
— Я так дуже цінив вашого покійного чоло-

віка, що рад би мати по ньому якусь памятку. 
. —Дуже прошу. 

— А що небіжчик оставив? і 
— Нічого, крім мене та троє дітей... 

ЗЛОБНА. 
—-Чи ти припадково не хора? 
— Що значить-хора? Глупе питання! 
— Бо я саме прочитала в газеті, що „здоровля 

— це краса". 



родину"" в цьому' краю," або 
якщо був` засуджений за кари-
гідні ВЧИНКИ в часу пятьох ро-
ків перед внесенням аплікації, 
не буде вважатись людиною 
доброго морального характеру 
та не буде допущений до` го-
рожанства. Аплікант, -котрий 
веде бездоганне життя, пови-
нуеться законам, працьовитий, 

але тепер у багатьох випад- як теж виконує свої родинні 
повинности, може сміло сіа-
ратися про горожанство. 

Наостанку це іспит, чи аплі-
кайт знає про принципи амери-
канського устрою. Недавно ви-
дані інструкції натуралізацій-
ним екзамінаторам наказують 
їм, щоб звертали пильну увагу 
на вік та фізичний стан аплі-
канта, ного походження й о-
світні можливости, які були 
йому доступні як тут так і в 
старім краю. Йому звичайно 
ставлять кілька простих пй-
тань про федеральне† стейтове 
і льокальне правління, та мо-
жуть питати про деякі важніші 
події з американської історії, 
як теж про обовязки та відпо-
відальність, які лежать на аме-
рипапських гЬрожанах. Є такі 
справи, про котрі кожний все-
одно повинен знати, хочби не 
було таких іспитів. 

Подавляюча більшість аплі-
кантів легко пе'реходить, іспит 
горожанства. Тільки майже од-
ного на сто відкидають, та б'а-: 
гаго з них з браку доказів про 
моральний характер ніж через 
незнання відповідей про аме-
рикакськнй устрій. Людина, 
котра бажає стати ситнзеном, 
може набути потрібне знання 
через невелике систематичне 
навчання. 

ФЛІС. 
Хто підготовляється до на-

туралізації, дістане звиш. сто 
зразкових питань: і відповідей 
про горожанствр, зикниж^чки 
на 64 сторін „Як'і стати ropw-
жанйном Злучених Держав", 
яку вцдало Чужомов^іе-тінфор-
маційне Бюро, 2221-г-;.4 евеня, 
Ню ‚Йорќ, та продає по ціні 
25 центів за примірник. 

ках так не воДиться. Тепер а-
пліканта та свідків переслухує 
натуралізаційнйн екзамінатор, 
зовсім приватно, значить у 
кімнаті, де нікого посторон-
нього нема. Коли екзаміНатор 
переконається, що аплікант 
відповідає на'всі "вимоги, по-
ручає його на горожанина, а в 
противнім випадку каже ацлі-
кантові зголоритися другим 
разом. Після рекомендацій а-
плікант мусить' ставати перед 
суддю u отвертім суді та зло-
жити присягу, але хоч суддя 
має право ставити питання, він 
це дуже рідко робить. Лиш у 
стейтових судах апікант му-
сить бути переслуханий в от-
вертім суді, але він може по-
даватн петицію до федераль-
ного суду замісць стейтового, 
коли бажає оминути таку про-
цедуру. 

Часто можна почути фана-
тичні оповідання про те, тік 
тяжко прихадиться. переходи-
ти. іспит. Це ‚працд{і.ііцо доне-
давна-у певних округах став-
лено аплікантам смішні питай-
ня та „злобні запити'', як: 
„Скільки зірок має 25-центо-
ва монета", „Як високий є мо-
нумент на горі Бонкера'.', або 
„Скільки підніж має конститу-
Ція", але федеральний уряд 
видав наказ, щоб таких питань 
нікому не ставити. Допити 
роблять ў т`н ціли, як каже 
закон, щоби провфити, чи 
кандидат надається на амери-
канського горожанина. Пере-
слухання апліканта та зізнан-
ня свідків мусять виказати: 

1) Що аплікант мешкає у 
Злучених Державах щонаймен-
ше пять років, а в даному по-
віті шість місяців. 2) Що гово-
рить англійською мовою та 
може підписатись. 3) Що є 
людиною доброго морального 
характеру. 4) Що обзнан'омле-
ний з` основними даними про 
уряд Злучених Держав та ві-
рить у засади конституції Злу: 

чених Держав. 
Його власне та двох свідків 

зізнання це вистарчальний до-
каз пять-літнього перебуван-
ня в цьому краю. Знання ан-
ґлійської , мови провірюється 
само собою підчас відповідей 
на питання при іспиті, котрий, 
за законом, мусить бути уст-
нвй. :М.;, , ' 
‚іДс.брий^ ̂ іорильний характер 

аіцїканта ;осДоаУєт-ься Щ т 'м . 
яка його минувшина та відно-
шепня до своєї родини, сусідів 
Та громади. Наприклад, чужи-
нець, котрий покинув родину 
або має нерозаедену жінку у 
старім краю та діти, а „нову 

c'з'найом!, 
^побаашініќгірчасі гостини ну Школу, як було ааяовідже 
приявні гості згадал?іг?таќож 
про Рідний Край, а 'згадали 
про нього своїми жертвами на 
визвольну боротьбу. Збіркою 
занялася членидя У. Ч. Хреста 
ОДВУ, Євдокія Волошин. 
'Жертвували: А і .Катерина 
Коблан, В. і Анастасія Решіт-
ник та Юстцна Левицька но 
$4; С. і Євдокія Волошин, С. 
і Марія Ќосѓів, Т. і Текля Я-

РЕВМАТИЗМ ОДЕРЖАНИЙ 
УПРОДОВЖ 48 ГОДИН. 

Новий jritt нюйорського лікаря при-
ноаггь щастя тисячам. — Проганяв 
ревматичну докучливість зо спини, 

, з суглобтв І з иязів. 

БОЛІ ПРОМИНАЮТЬ ЗВИЧАЙНО 
ПЕРШОГО .ДНЯ. 

Отрути у вашій крові спрнчиню-
ють ревматичні болі, задерсвілість та 
№пухлість і не дають вам свобідно 
рухатися без докучливих болів. Що-
би гголекшитн свої страждання, вн 
мусите увільнити свою кров ВІД 
отрут! Ця докторова нова медицина 
робить цс швидко. Не має в собі 
дурману — безпечна для молодих і 
старих; не чинить небезпеки серцю. 
Називається цей лік BARUVACOL і 
вн можете спробувати його на отсія 
ретельній пропозиції: Витніть о^се 
оголошення і зашліть його гточтою 
враз з вашим називщем і адресою 
до: Atkins Laboratory, 44 East 63rd 
Street, New York CMy; (Можете теж 
прийти особисто). Грошей не поеи-
лайте. Заплатіть почтзреві 51.85 І 
кілька центів за доручення (C.O.D.), 
коли він принесе важ Баруваколь. 
Уживайте його дві доби (48 годин). 
Як не почуєте пояекші, то псзужи-
ТИЙ ЛІК Зверніть, і} ми взм вгдішле-
мо ваших S1.85. Пошо терпіти ще 
один день? Години: 10 до 4. , 

(Svoboda) 

РОЧЕС1ЕР, H. ( t 
Замкць вінка на могилу. 
Сумно діткяула нас вісѓь 

про смерть йп. п. Анастагії 
Рибакової. Ми. мали нагоду 
пізнати Покійну, як вона го-
сѓила в нас минулого року, 

кимчук та а й Катерина Чо-; n e p e 6 y B a f D q j l MfoK н а м й кілька 
цик по $З; Марія Готра, Марія д н і в Б у Л а ц е т а л а н о Вита орґв-
Трусевнч і'В. Юрків по $1. Ра- ^заторка, знамйнита бесідни-
зом зібрано $27. Згідно з ба-;ця . г о р я ч а т а щ , , ^ наша Па-
жанням жертводавців ту квоту І т р і о т к а цлениці Союзу Укра-
розділено в той спосіб, що ? й о к В І А g.: згадали на иісяч-
$10 передано п. П. Задорець-)ннх 3борвх. ‚дня 18. серпня 

ЯК МИ помягиемо РІДНОМУ 
- КРАБИ. 

ДЖЕРЗІ сиіг н. дж. 
На визвольну боротьбу. 

З нагоди 25-літнього юви-
лсіо подружого життя ѓром 

ЬогЗОД^й; Ф. Дувас, Паімер,! 
А. Мельннк, Головата, `РкбЩ 
О Штогоин, П. Борисеінчг,Л! 
Потучко,М. Потужно,-Py^ter ПОТРІБНО ДЖАНІТОРд 
вич, Кісь, Чопик, Шаґала, 6з-
бяк, Е. Рій, М. Рутецька, Кру-
чт(, В. Слободян; по 60 а,: А. 
Дубас, Стрнжак^ .Олійник, 
Кулька ,̀ Пилипів, Гуриньов-

до 8-фамілного апартамснп 
напт яа' 4 кімнати. Треб 
малий рент. Голосітьси 

174 — 12th STREET 
JERSEY CITY, N. j . 

меж. 
1 п-іаінтн 

US 

HO. 
О. Ш. 

кому на українську рЏ$ІЇ-
програму, а $17 переслано 
через Обеднання на визвольну 
боротьбу. у 

О — і — 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА. 

Замісць квітів на могилу 
п. Анастасії Рибакової. 

бл. 

по-Померла А. Рибакова і 
лишила по собі глибокий 
жаль не тільки в нашій грома-
ді, але` й серед цілої нашо7 

іміграції. Щира народна робіт-
ниця, велика патріотка, якій 
лежало на серці добро рідно-
го краю і рідного народу. Для 
нього присвячувала вона свою 
працю, свої сили. А найбільше 
працювала для українського 
жіноцтва. Вона Обстоювала 
права жінки і бажала^ щоб 
жінка культурно і просвітно 
станула нарівні з мужчиною^ В 
своїх бесідах, з якими висту-
пала при ріжних нагодах, за-
кликала жінок до організації, 
до участи в громадськім жит-
тю, до спільної праці на І на` 
родній ниві. Як високо оціни-
ло громадянство її працю, мо-
жна судити по щедрих жерт-
вах, які зложили учасники ло-
хорону на народні ціли. . 

А то крім вінків на домови-
ну зложили по $5: У. А. Горо-
жанки, 3. У. А. Організації, а 
$2 М. К. Кружок. Замісць кві-
тів на ^могилу зложив $10 В. 
Косѓенький, а по $5: Р. Слобо-
дян, Качмарчук; по $2: пані 
Вагнер, д-р Ґалан, В. Рутець-
ка, Насевич, Сивуляк, Ш.ман-
да; по $І: Дембіцька, Яремова, 
Качур, Корнат, Ко^тун, Коза-
чишин, Абр^гамовська, Дзя-
дів, А'; Шопа, Гї` Слободян. 
Борисевич, Дзядик, Кирилюк, 
І. Заяць, Грицнптин, Богера, 

Покійну теплим словом, по-
шанували її намять повстан-
ням з місць і ухвалили за-
місць вінка на могилу вислати` 
$10 на підмогу жіночого часо-
пнсу „Жіноча Доля". ГроШІ 
ВИСЛаНО ДО Краю ЧЄрЄЗ О б Є Д ; І ``+``'ЩІТ Sprlngfirld Avenue) і 
няння ` `' ; ' Г ЧШ)ІІЬЬ'В"т 3-4468. 
н а н н я . . :акнх ндхсіо- Гь4Шщ№гѓЩт 1 

Анна Мазуриќ, сскрПі 
B H t l B B t H l M І 

ФАРМИ В СТЕйТІ 
ню ДЖЕРЗІ 

35-АКРОВА гарна ФАРМА, при 
добрі йдорозі, земля чорна, ліс, 
овочевий сад, гарний дім на' 8 
кімнат, дуже добре забудування, 
машинерія, корови, кури, безро-
гп. Ціна S4.5W, гадати Sl^W. 

5-АКРОВА гарна ФАРМА врн 
головній Дорозі, земля чорна ого-
родова, овочевий сад, поѓпе, дім 
гарний ца 6 кімнат, стайня- і кур-
ники, всі забудування майже нові. 
350 'курій. Ц'на Щ`т 4MutfWi : 
$1,560. ' 

10 АКРІВ пви ГАИВЕИ. вели-
кнй фропт, гарагяІГ ОудЦ(ТдіР^"РЕ-
CTOPAHOM У' ці.іни' наян^комм 

% уладженням, Знамените місце на 
газолінов устацію і для турястгв, 
з важних причин нижче половини 
ціни вартости До проданий. По-
трййа? вттлати $1,000. 

50-АКРОВА ФЛРМА І ГАЗОЛІ-
НОВА стація враз з Лонч-румом 
при Гайђей, 8-кімнатнп(і дім, за-
Вудування, ігіс; -ріка, велиннй ово-
чевнй сад,` 3 важних родтіних 
ггрочнві прЬдаетіся з^ $$750`, по-
треба вліатн ‚$І^()О.' Ш^рмиШі 
ІІРЇ мягппи_ ; '' ' ІВЕЬІ "' і' 

ПОТРІБНО дівчини, 
яаа хотілаб навчќѓися кушнірськоѓ, 
ремесла (Fur Finishers). Голосити -
треба: _ 2 0 S ; -

343 АМУГЕМ)АМ AVENUE 
. . . (блиько 76-тої ВУЛИЦІ) 

NEW YORK CITY. 

БЕЗДІТНИЙ ВДОВЕЦЬ 
пошукує ЖІНКИ, або старшої дівчн. 
н ц До заряду дому. Голоситися щ 
адресу: ЮНО 

' - А. М., 
624 Brayn Street, Allcntown. pt. 

П О Ш У К У Ю ЖІНКИ" 
САІМТНОЇ або ВДОВИ 

без дітей, як СПІЛЬНИЧКИ д0 
БИЗНБСУ; який пропадж .̀ вж-; 
5 років. 

По більше інформація про-
шу писати, або особисто голо-
СИТИСЬ ДО; 208.15 

ТН09. FELENCHAK 
649 EAST 13th STREET, 

NEW YORK, N. Y. 

,, Д-р МИХАЙЛО ЯНКОВИЧ 
j УКРАЇНСЬКИЙ Л1КАР-ХІРУРГ 
Урядові годний: 

!' Від 1—3 пополудні і від (ў-8І 
І в вечір. В неділі згідно з умовою. І 

Д-Р №РІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г 1 АКУШЕР 

321 Е. 18th STREET, 
between l t t and 2nd Avenuei, 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. J 

Урядові години: рано від 10 до ! 
12. ввечір від 6 до 8, а в неділі J 

рано від 10 до 12. 

цеі нагоди,' 
Огляньте повиті місця, а пере-

кошвтеся, щр пе за дешѓівтіїгпт. 
Маю кілька дуже добрих біль 

ших фарм загосводарених, котрі 
кѓожна набути дуже дешево. 

Голоегтьея до: 204,-
TONNELE FARM AGENCY, 

TS1 Tonnefe АтвГ, J e n ey City, N J . 

ЧИМСКОРШЕ ДО ПАЛЕ-
СТИНИ! 

Жидівська Телеграфічна А-
генція накликає, щоб жидів-
‚ські еміг'ра'нти' всяких к'атего-
рій Тхали до Палестини най-
пізніше у вересні.' Опісля ту-1 

ди не буде можна дістатися. 
Видно, що Велика Британія 

Лесюќ, Жмутин, Шевчук, О.' буде таки` примушена арабами 
Стасюк, Матолйч, Ткач, Ma- j припинити наплв` жидів до Па-
леидевич, І. Пеленеький,- С.І лесТинй. v `:т в` ` ` 

Ні 


